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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan meliputi pelayanan, promotif, preventif, 

kuratif, dan rehabilitatif yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan 

dan gawat darurat (Depkes RI, 2009). 

Menurut Permenkes 129 Menkes/SK/II/2008 rumah sakit sebagai 

salahsatu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan merupakan bagian dari 

sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung 

penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di 

rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. 

Menurut Buku Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis 

Rumah Sakit di Indonesia Depkes RI (2006) rumah sakit wajib 

menyelenggarakan kegiatan rekam medis sesuai dengan Surat Keputusan 

Menteri Kesehatan RI.No.034/Birhup/1972. Menurut Permenkes No. 749a 

Menkes/per/XV/tahun 1989 tentang rekam medis/ medical record yang 

merupakan landasan hukum, semua tenaga medis dan para medis dirumah 

sakit yang terlibat penyelenggaraan rekam medis dapat melaksanakannya 

(Depkes, 2006) 

  Dalam Pedoman Pengolahan Rekam  Medis Rumah Sakit di Indonesia 

yang di keluarkan Depkes RI (2006) diatur tentang  pertanggungjawaban 

terhadap rekam medis dan aspek hukum rekam medis. Maksud dan tujuan 

dari peraturan-peraturan tersebut adalah agar di institusi pelayanan kesehatan 

termasuk rumah sakit dapat menyelenggarakan dan menjalankan rekam medis 

dengan baik. 

  Dalam proses pengelolaan rekam medis, unit rekam medis sebagai 

salah satu gerbang terdepan dalam pelayanan kesehatan, dapat sebagai salah 

satu ukuran kepuasan pasien dalam menerima pelayanan kesehatan. Ruang 

lingkup unit rekam medis mulai dari penerimaan pasien sampai denganp 

penyajian informasi kesehatan. Tugas unit rekam medis mulai dari 
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pengumpulan data, pemrosesan data, dan penyajian informasi kesehatan. Data 

yang dikumpulkan berupa data sosial dan data medis. Data sosial didapatkan 

ketika pasien mendaftar sebagai pasien, sedangkan data medis didapatkan 

setelah pasien mendapat pemeriksaan dari tenaga kesehatan (Budi, 2011). 

Proses penyelenggaraan rekam medis menurut Permenkes RI (2008) 

juga menjelaskan bahwa apabila ada kekeliruan dalam pengisian lembar 

rekam medis maka  akan merugikan pasien dan akan mempersulit petugas 

dalam pengisian lembar rekam medis lainnya. Oleh sebab itu, dalam 

pengisian lembar rekam medis petugas harus lebih hati–hati, cermat dan teliti 

sehingga dapat mengurangi terjadinya kesalahan atau penduplikasian 

dokumen rekam medis 

Tujuan rekam medis adalah menunjang terciptanya tertib administrasi 

dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tanpa 

didukung suatu sistem pengelolaan rekam medis yang baik dan benar, tidak 

akan tercipta tertib administrasi rumah sakit sebagai mana yang diharapkan. 

Sedangkan tertib administrasi merupakan salah satu faktor yang menentukan 

di dalam upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit (Depkes RI, 2006). 

Menurut Budi, (2011) Ruang lingkup unit rekam medis mulai dari 

penerimaan pasien, distribusi, assembling, pengkodean, pengindeksian, 

penyimpanan berkas rekam medis, dan pelaporan. Jika dilihat dari unit rekam 

medis sebagai sebuah organisasi dengan sistem tersendiri yang mempunyai 

beberapa sistem dan subsistem yang mendukung kegiatan dalam penyediaan 

informasi yang tepat, cepat, dan terkini. 

Menurut Widjaja, (2014) Sistem pengarsipan merupakan rangkaian 

dari mengidentifikasi arsip dalam hal ini rekam medis memberi identitas agar 

memudahkan dalam penggunaannya, mulai dari alphabetic, numeric/ 

penomoran ataupun alfanumerik. Sistem pengarsipan rekam medis itu sendiri 

terdiri dari penamaan rekam medis, penomoran rekam medis, penyimpanan 

rekam medis, penjajaran rekam medis di rak penyimpanan, pengambilan 

rekam medis (retrieving), pendistribusian, pengembalian kembali (retrieval), 
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pemilahan dan pemindahan rekam medis tidak aktif dan penilaian sampai 

dengan pemusnahan rekam medis. 

Tujuan pengolahan rekam medis di rumah sakit adalah untuk 

menunjang tercapainya tertib admistrasi dalam rangka upaya mencapai tujuan 

rumah sakit, yaitu peningkatan mutu pelayananan kesehatan yang baik di 

rumah sakit. 

Pedoman atau petunjuk teknis pengelolaan rekam medis pada suatu 

rumah sakit  pada dasarnya mengatur proses kegiatan yang di mulai pada saat 

diterimanya pasien di tempat penerimaan pasien, pencatatan data medis 

pasien selama pasien tersebut mendapatkan pelayanan medis, sampai pada 

penanganan berkas rekam medis pasien yang meliputi kegiatan penyimpanan 

serta pengeluaran berkas dari tempat penyimpanan untuk melayani  

permintaan/ peminjaman bila pasien berobat ulang atau keperluan lain. 

Proses pengolahan rekam medis terdiri dari beberapatahapan antara 

lain dilakukannya assembling, pengkodean, pengindeksian dan filling 

(Depkes, 2006). Dokumen rekam medis rawat inap yang telah selesai dipakai 

dari ruang rawat inap harus segera dikembalikan ke unit rekam medis pada 

bagian assembling. Setiap dokumen rekam medis yang kembali dari ruang 

rawat inap ke unit rekam medis pada bagian assembling harus disusun sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

Kegiatan assembling diantaranya adalah merakit dokumen rekam 

medis, mengecek kelengkapan pengisian dokumen rekam medis dan formulir 

yang harus ada pada dokumen rekam medis. Apabila dokumen rekam medis 

telah diterima dari ruang rawat inap dengan menggunakan buku ekspedisi 

pengembalian dokumen rekam medis, bagian assembling akan mencatat pada 

buku register, semua dokumen rekam medis yang masuk sesuai tanggal 

masuk ke bagian assembling dan tanggal pasien pulang (Budi, 2011). Apabila 

dokumen rekam medis rawat inap lengkap maka dapat dilakukan pengkodean 

dan pengindeksan setelah semua diselesaikan maka dokumen rekam medis 

rawat inap disimpan ke rak penyimpanan atau filling. Jika dokumen rekam 

medis rawat inap tidak lengkap maka harus dikembalikan keruang rawat inap 
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dengan ketentuan waktu yang berlaku. Batas waktu penyelesaian pengisian 

dokumen rekam medis adalah 3 (tiga) hari. 

Berdasarkan  hasil wawancara dengan kepala ruang di Unit Rekam 

Medis RS. Anna Medika masih ditemukan kekurangan dalam sistem 

pengelolaan rekam medis seperti sistem pendistribusian rekam medis yang 

kurang berkoordinasi, baik antara unit rekam medis dengan unit yang lain 

misalnya bagian rawat inap. Petugas assembling masih sering menemukan 

ketidaklengkapan berkas rekam medis seperti resume medis, informed 

concent dan catatan yang lainnya baik yang dilakukan oleh dokter, perawat 

dan bidan yang bersangkutan sehingga data yang di lakukan oleh petugas 

assembling masih tidak lengkap. Akibatnya tidak bisa dilakukan 

pengkodingan dan filling karena harus dikembalikan lagi ke dokter yang 

bersangkutan agar dapat dilengkapi kembali. Disamping itu juga sarana dan 

prasarana seperti ruang dalam unit rekam medis yang masih sempit  dan rak 

penyimpanan rekam medis yang terlalu padat dan menumpuk sehingga 

pendistribusian data rekam medis sering terhambat, maka dari itu perlu 

dilakukan penataan kembali agar sistem pengelolaan rekam medis menjadi 

efisien dan efektif. Berdasarkan dari permasalahan tersebut di atas, maka 

penulis mengambil judul “Gambaran Pengelolaan Rekam Medis Rawat Inap 

di Rumah Sakit Anna Medika Tahun 2018”. 

 

1.2. Tujuan 

1.2.1. Tujuan Umum 

Mengetahui Gambaran Sistem Pengelolaan Rekam Medis Rawat Inap 

di RS Anna Medika Tahun 2018. 

1.2.2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran umum rekam medis RS Anna Medika tahun 

2018. 

b. Mengetahui gambaran Unit Rekam Medis Rawat Inap di RS Anna 

Media Khususnya Rawat Inap 
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c. Mengetahui gambaran input, yang meliputi Sunber Daya Manusia 

(SDM), sarana prasarana,metode, Standar Prosedur Operasional 

(SPO) dan pengorganisasian di Unit Rekam Medis RS Anna 

Medika tahun 2018. 

d. Mengetahui gambaran proses pengelolaan rekam medis meliputi 

sistem penamaan, sistem penomoran, sistem identifikasi, 

pengkodingan,  pengindeksian, analisis rekam medis, sistem 

assembling (perakitan), sistem penyimpanan, sistem penjajaran, 

sistem pengambilan kembali, sistem pendistribusian, sistem 

retensi dan penyusutan dan pemusnahan, serta sistem pelaporan  

di Instalasi Rekam Medis RS Anna Medika Tahun  2018. 

e. Mengetahui gambaran output yakni pengelolaan rekam medis 

yang efektif dan efisien di Unit Rekam Medis RS Anna Medika 

Tahun 2018. 

 

1.3. Manfaat  

1.3.1. Bagi Mahasiswa 

a. Dapat menambah pengetahuan mengenai gambaran sistem 

pengelolaan rekam medis rumah sakit khususnya rawat inap. 

b. Dapat mengetahui masalah secara nyata di rumah sakit serta 

melihat langsung bagaimana upaya rumah sakit dalam menangani 

masalah tersebut. 

1.3.2. Bagi Fakultas 

a. Terbinanya kerjasama antara rumah sakit dengan fakultas 

sehingga mampu meningkatkan citra fakultas dan universitas pada 

umumnya di depan masyarakat luas. 

b. Mampu menghasilkan mahasiswa yang berdaya guna, memiliki 

keterampilan dan pengetahuan yang berdaya asing. 
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1.3.3. Bagi Rumah Sakit 

a. Membantu dalam proses pelayanan kesehatan di rumah sakit 

b. Memberikan masukan untuk menjadi acuan dalam proses 

pelayanan kesehatan yang lebih baik dan berkualitas. 

 


